
Çocuk Evliliklerin Önlenmesine İlişkin Eğitim ve Toplum-Temelli Programların Uygulanması Projesi  

UNICEF Fonu desteğiyle ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Gaziantep ve Kilis Belediyeleri işbirliğiyle “Çocuk Evliliklerin Önlenmesine İlişkin Eğitim ve Toplum-

Temelli Programların Uygulanması Projesi (Implementation of the Training and Community-Based 

programmes on the Prevention of Child Marriage Project)” 1 Nisan 2019 ile 14 Şubat 2020 tarihleri 

arasında uygulanmaktadır. 

Proje EDUSER Danışmanlık, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(HÜKSAM) ve Baş-arı Vakfı Konsorsiyumunca yürütülmektedir. Projenin amacı; UNICEF’e çocuk 

evlilikleri ile mücadele programının planlanması, uygulanması ve izlenmesi başta olmak üzere,  

raporların hazırlanması, gözlemci olarak yönlendirme ve danışma komitelerine katılması ve ana aktör 

ve paydaşlarla iletişim sağlanması amacıyla teknik destek hizmetinin sunulmasıdır. 

Proje süresi 11 aydır. Hedef gruplar; uygulama bölgelerindeki çocuk evliliği riski bulunan tüm çocuklar 

ve aileleri, MEB’e bağlı öğretmenler ve yerel yönetimler ve icracı bakanlıkların çalışanlarıdır. Proje 

Gaziantep ve Kilis’te hayata geçirilmektedir. 

Faaliyet kalemleri kabaca eğitim ve kapasite güçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, toplum 

temelli müdahalelere ilişkin eğitici eğitimleri yürütülmesi, toplum temelli, müdahalelerin izlenmesi, 

saha faaliyetlerinin desteklenmesi, strateji geliştirmeye yönelik teknik destek verilmesi, kız 

çocuklarının güçlendirilmesi faaliyetleri kapsamında akran eğitimi verilmesi,  cinsiyet eşitliği konusuna 

erkeklerin ve erkek çocukların dâhil edilmesinin güçlendirilmesidir. 

Faaliyet 2 Çocuklar ve ailelerini hedef alan toplum temelli müdahaleler ile ilgili 

eğitimcilerin eğitilmesi 

Erken, zorla, çocuk evliliklerinin önlenmesi programının bir parçası olarak, yukarıda belirtilen eğitim 

programları (topluluk üyeleri ve hizmet sağlayıcılar için) UNICEF’in partneri olan alakalı kamu ve sivil 

toplum kuruluşlarının çalışanları tarafından gerçekleştirilecektir.  Amaç, her kuruluş için bir eğitimci 

havuzu oluşturmaktır. Bu eğitimciler söz konusu müdahaleleri kurumun kendi kaynaklarıyla, kurum 

içinde yürütecektir. Bu amaç için UNICEF eğitimcilerin eğitimini sağlayacaktır. Hedef grup, örgün ve 

serbest öğrenimdeki eğitimcileri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları, muhtarlar, 

imamlar, belediye çalışanları ve sivil toplum örgütlerini içermektedir. 

Eğitimcilerin eğitimi ile ilgili 5’i Ankara, 5’in Gaziantep’te olmak üzere en az 10 eğitim 

gerçekleştirilecektir. Her eğitim 5 gün sürecektir.  

Faaliyet 4 Toplum temelli müdahaleler gerçekleştirmek ve denetlemek (çocuk ve ailesini 

güçlendirme ve farkındalık yaratma faaliyetleri) 

Erken, zorla, çocuk evliliklerinin önlenmesi programının bir parçası olarak, toplum temelli eğitim ve 

farkındalık yaratma materyalleri UNICEF Türkiye Ofisi tarafından geliştirildi. Bu materyallerin amacı, 

çocuk evlilikleriyle mücadele ve sosyal normların pozitif yönde değişmesiyle alakalı olarak topluluklar 

arasında farkındalığı arttırmaktır. Materyaller: a) anneler, babalar ve kız çocukları için özellikle 

hazırlanmış 1 saatlik seminerler; b) kız, erkek çocukları ve ailelerinin grup tartışmaları ve faaliyetlerini 

kolaylaştırmak için modülleri içermektedir.  Yukarıdakilerden farklı olarak, iletişim seviyesinde 



harekete geçmek ve sosyal değişim oluşturmak için toplumsal dönüşüm için iletişim (C4D) faaliyetleri 

tasarlanmaktadır. 

Toplum temelli müdahalelerin genellikle Gaziantep ve Kilis’te olmak üzere sahada toplam 100 gün 

sürmesi beklenmektedir. 

Faaliyet 11 Kız çocukları arasındaki güçlenme faaliyetlerinin gelişiminin desteklenmesi, 

Çocuk Koruma Ofisi’nin yakın işbirliğiyle, strateji geliştirme dokümanları ve uygulama planlarında 

teknik uzmanlık sağlayarak kız çocukları arasındaki güçlenme faaliyetlerinin gelişiminin 

desteklenmesi. 

Faaliyet 12 Erkeklerin ve erkek çocuklarının cinsiyet eşitliği müdahalelerine katılımının 

desteklenmesi, Çocuk Koruma Ofisi’nin yakın işbirliğiyle, strateji geliştirme dokümanları ve 

uygulama planlarında teknik uzmanlık sağlayarak erkeklerin ve erkek çocuklarının cinsiyet eşitliği 

müdahalelerine katılımının desteklenmesi. 

 


